
        ĐÊM NGHE QUỐC KHÓC
                                  Bài xướng
   Trầu cau vừa bén, lửa nồng hương**
   Bỗng chốc cuồng phong ập xuống đường
   Nước mất, thương tài trai mạt vận
   Nhà tan, xót mệnh phụ phong sương

   Tháng Tư, người khóc trời tang tóc
   Ất Mão gượng cười, đất thảm thương
   Hơn bốn mươi năm còn lạnh buốt
   Đêm nghe quốc* khóc, lệ trào tuôn.

                                       Kiều Mộng Hà.
                                 Austin 10/4/20

        NIỀM ĐAU QUỐC HẬN
               Bài họa nguyên vận #2

    Một tháng Tư nào, nơi cố hương
    Cờ buông, vũ khí vất bên đường
    Nam nhi chiến tuyến, tàn phong vũ
    Thục nữ cô phòng, lạnh gió sương

    Nhớ mãi quê xưa, chìm khói lửa
    Mơ hoài chốn cũ, ngập sầu thương
    Bao năm xa xứ buồn ly hận
    Quốc khóc đêm về, lệ nóng tuôn

                                           Vi Vân
       California 10/4/2017

     NỖI HỜN VONG QUỐC
             Bài họa nguyên vận #1
   Nhớ lại năm nào, xa cố hương
   Ra đi bịn rịn suốt con đường
   Lìa quê, xót dạ người ly cách
   Bỏ nước, đau lòng kẻ tuyết sương

   Oán lũ hung tàn gây máu lửa
   Hận quân bạc ác tạo bi thương
   Tháng Tư Ất Mão, hờn vong quốc
   Giọt lệ u buồn, tức tưởi tuôn

    Tuong Thuy
                            Tucson AZ  10/4/2017

               VỌNG QUỐC
                Bài họa nguyên vận #3

    Bao lâu vĩnh biệt nhớ quê hương
    Kỷ niệm còn đây góc phố, đường
    Cờ Đỏ hung tàn, gieo khổ ải
    Cờ Vàng nhân bản trải phong sương

    Rầu rầu giở lịch bao năm nữa
    Mong đợi đếm ngày hết thảm thương
    Chắc gửi nắm xương nơi đất khách
    Thê lương vọng quốc, nỗi niềm tuôn

                       Nguyễn Phương Thúy
       Washington 10/4/2017

 

Đây là những bài thơ cho tháng Tư Đen của nhóm Cô Gái Việt, 
chung niềm đau Quốc Hận 1975 và cũng tránh được câu 

“Thương nữ bất tri vong quốc hận”

Thuỷ Quân Lục Chiến
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